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AVALIAÇÃO DA DOSE EM RADIOTERAPIA CRÂNIO-ESPINHAL PARA 

MEDULOBLASTOMA  

 

Autor: Fernanda Lucia de Oliveira 

Orientador: Dr. Êudice Correia Vilela 

Co-orientadora: Dra. Fabiana Farias de Lima. 

 

     RESUMO 

 

O Meduloblastoma é um Tumor Neuroectodermal Primitivo da Fossa Posterior 

(PNET-FP), sendo biologicamente agressivo com predominância entre as faixas etárias 

de 5 a 10 anos e de 24 a 34 anos. O tratamento é realizado de maneira conjunta pelo 

cirurgião, neurologista e o radioterapeuta. Quando possível, é iniciado com cirurgia para 

máxima remoção do tumor, seguido da quimioterapia e da radioterapia. A radioterapia é 

realizada através da irradiação crânio-espinhal, com doses que variam de 30 a 35 Gy, 

seguido de um reforço na fossa posterior. Para esta prática, diversas técnicas têm sido 

propostas com a combinação dos campos e distribuição das doses, mas problemas com 

a distribuição da dose podem ocorrer durante a irradiação, devido à aplicação não 

coplanar dos campos. Isso pode resultar em sub ou superdosagem na junção dos 

campos, acarretando recidivas da doença, reduzindo a sobrevida do paciente ou gerando 

complicações tardias nos órgãos que estão no campo de irradiação ou nas regiões de 

contorno. Estas complicações, cujos fatores principais são as doses e a área irradiada, 

podem ser minimizadas através de aplicação de técnicas mais otimizadas. Neste 

trabalho foram avaliadas as doses devido à irradiação crânio-espinhal em pacientes com 



meduloblastoma através de duas técnicas: Técnica de meio-feixe e Campo angulado, 

com quatro planejamentos diferentes. Tais planejamentos foram realizados aplicando a 

Técnica de meio-feixe, Campo angulado, Campo angulado com gap móvel e Campo 

angulado sem gap móvel, isto viabiliza uma Intercomparação Dosimétrica do nível III, 

o que torna possível verificar as diferenças entre técnicas e equipamentos, conforme 

recomendação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no Safety Report 

Nº 17. Para este fim, foram utilizados um simulador antropomórfico, ALDERSON-

RANDON, e dosímetros termoluminescentes. Os resultados obtidos foram comparados 

entre si e observou-se que os valores das doses avaliadas variaram de 17 a 23% nos 

campos craniais e de 10 a 36% nos campos espinhais. Estes resultados sugerem a 

necessidade de realização de uma intercomparação dosimétrica do nível II para rastrear 

possíveis causas de tais diferenças entre dose planejada e dose medida para cada 

planejamento, visando à melhoria da qualidade da radioterapia. 
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DOSE EVALUATION IN CRANIOSPINAL RADIOTHERAPY FOR 

MEDULLOBLASTOMA 

 

Autor: Fernanda Lucia de Oliveira 

Orientador: Dr. Êudice Correia Vilela 

Co-orientadora: Dra. Fabiana Farias de Lima. 

 

     ABSTRACT 

 

Medulloblastoma (Primitive Neuroectodermal Tumor of the Posterior Fossa -

PNET-PF) is a malignant tumor with aggressive biological behavior that occurs mainly 

individuals from 5 to 10 and 24 to 34 years of age. The treatment is carried out together 

surgeon, neurologist and radiotherapist. The first step of the treatment is the surgery, 

when possible, with the maximum removal of the tumor, followed by the chemotherapy 

and radiotherapy. The radiotherapy is carried out through craniospinal irradiation 

therapy, with doses that vary from 30-35 Gy, followed by boost in the posterior-fossa. 

For this practice, several techniques have been suggested aiming proposals to matching 

the fields and doses distribution, but dosimetric problems have occurred during the 

irradiation due to application non coplanar fields. This can result in underdose or 

overdose at the junction of the fields that can cause illness relapse, reducing the 

surviving of the patient or late complications in organ which are enclosed at the 

irradiation field or at neighboring regions. These complications, whose main factors are 

the doses and the irradiated field, can be minimized through application of optimized 

techniques. The work aim was to evaluate the doses due to craniospinal irradiation in 

patients with medulloblastoma through two techniques: Technique half-beam, angled 



field, with four different planning. The planning was following: technique half-beam, 

angled field, angled field with gap and angled field without gap, which feasible a level 

III Dosimetric Intercomparision, that is needed to verify the differences in techniques 

and equipments, as recommended in the Safety Report Nº 17 of the International 

Agency Energia Atômica (AIEA), using an anthropomorphic phantom ALDERSON-

RANDON and thermoluminescent dosimeter for accomplishment of the planning and 

treatment technique. The results were compared among themselves evaluated doses 

varied from 17% to 35% in the cranial fields and of 10% to 36% in the spinal fields. 

These results suggest the needed of a level II Dosimetric Intercomparision II to track 

possible causes of such differences between planned and measured dose, aiming the 

improvement on quality of the radiotherpy. 

 

Keywords : Medulloblastoma, Dosimetry Thermoluminescence, Radiotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os tratamentos usuais para tumores malignos, em sua maioria, são resultados de 

procedimentos combinados. Quando possível é realizada a cirurgia, para que se remova 

o máximo da massa do tumor. Seguindo a cirurgia, ou se o tumor estiver em uma região 

inoperável, a terapia com radiação e a quimioterapia podem ser realizadas para eliminar 

as células residuais do tumor. 

A radioterapia é uma forma de tratamento com radiação ionizante e pode ser 

aplicada de duas maneiras: teleterapia e braquiterapia. Na teleterapia, a fonte de 

radiação é externa, colocada a uma distância que varia de 80 a 100 cm do paciente, 

enquanto que, na braquiterapia, a fonte de radiação fica a uma curta distância, em 

contato ou até mesmo implantada na região que deve receber a dose de radiação 

(SCAFF, 1997). 

Na radioterapia são esperados e aceitos como parte do tratamento que alguns dos 

tecidos normais sofram efeitos colaterais e/ou complicações, desde que os tecidos 

normais tenham recebido dose na mesma ordem que a dose no tumor. O efeito colateral 

normalmente é menos danoso e passageiro. Complicações podem surgir em menor 

período de tempo e serem agudas ou tardias e crônicas. O efeito colateral pode ser 

aceitável se a freqüência em pacientes for alta, enquanto que complicações serão 

aceitáveis apenas se ocorrerem com baixa freqüência (ICRP-86, 2000). 

As complicações agudas são efeitos determinísticos precoces, têm um limiar de 

dose e são usualmente observadas em tecido ou órgão com rápida taxa de reposição 

celular (pele, mucosa e medula óssea). Estas complicações são observadas dentro de 

dias ou semanas depois das irradiações. Há uma pequena correlação entre as 

complicações e as frações ou taxas de dose, exceto quando esta última é muito alta 

(ICRP-86, 2000). 

As complicações tardias crônicas são também efeitos determinísticos e também 

têm um limiar de dose. Estes efeitos tardios são principalmente observados em algumas 
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células dos tecidos ou órgãos. A fisiopatologia destas complicações tardias é complexa. 

A combinação da perda de células e alterações nos tecidos suportes pode ser observada 

anos mais tarde, costumando serem lentamente progressivas e irreversíveis. A dose 

aplicada é o maior determinante para estes efeitos tardios e o patamar da curva 

dose/efeito é sempre mais acentuado que os efeitos agudos (ICRP-86, 2000). 

A maioria dos tratamentos na teleterapia é realizada com a combinação de mais 

de um campo ou campos angulados à superfície do paciente. Certos parâmetros e 

situações devem ser observados e caracterizam o planejamento dos tratamentos, tais 

como: a localização e profundidade do tumor, a inclinação da superfície do paciente 

onde se encontra o volume a ser irradiado, as inomogeneidades e presença de tecido 

heterogêneo nos meios onde se encontra o tumor (SCAFF, 1997). 

A combinação dos campos de radiação é fundamental e diferentes técnicas de 

tratamento radioterápico têm sido propostas para superar o problema produzido pela 

junção dos campos, tais como: a técnica dos campos retos, em que os campos craniais 

são bilaterais e adjacentes ao campo espinhal, a de campos angulados onde a 

divergência dos campos é eliminada rotacionando a mesa ou o colimador da máquina de 

teleterapia, e a técnica do meio feixe que elimina a divergência do campo cranial, 

usando blocos de proteção para dividir os campos na linha de junção crânio-espinhal 

(CAKIR et al, 2005).  

O tratamento radioterápico para meduloblastoma, um tumor neuroectodermal 

primitivo da fossa posterior (Posterior Fossa-Primitive Neuroectodermal Tumor - 

PNET-FP), é realizado com a irradiação crânio-espinhal com dois campos craniais e um 

ou dois campos espinhais e com doses que variam de 30 a 35 Gy, seguido de um reforço 

na fossa posterior de 15 a 20 Gy (SARAN et al, 1998). 

A radioterapia crânio-espinhal para meduloblastoma é um dos melhores 

exemplos em radio-oncologia, onde é sugerida que maior atenção seja dada à técnica à 

dosimetria, visando o sucesso da terapia (HOOD et al, 2005). 

Carrie et al (1992,1999) observaram que doses abaixo do desejado em regiões 

importantes, como a base da fossa posterior, aumentam a probabilidade de recidiva da 

doença, reduzindo a sobrevida do paciente. Os autores ressaltam que isto pode ocorrer 

devido a falhas nas predições de dose dos planejamentos na distribuição da dose ou 

mesmo por inabilidade técnica durante a execução do planejamento. 

Outros tipos de complicações podem surgir a curto ou longo prazo, uma vez que 

o aparelho visual, o aparelho auditivo, o hipotálamo e os órgãos em torno da medula 
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podem estar incluídos nos campos de irradiação. Paulino (2002) e Ricardi (2001) 

ressaltam o surgimento de complicações tardias como disfunção da tiróide, enquanto 

Fukunaga-Johnson et al (1998) observaram o surgimento de danos na cóclea, 

provocando dificuldades na comunicação e no desenvolvimento intelectual, e Spreafico 

et al (2005) enfatizaram que jovens adultos apresentavam seqüelas neuropsicológicas e 

neuroendócrinas. Estas complicações, cujos fatores mais importantes são as doses e a 

área irradiada, poderiam, em princípio, ser minimizadas através da aplicação de técnicas 

mais otimizadas. 

Kron et al (2002) afirmam que a realização de intercomparações dosimétricas 

para verificar a exatidão da dose liberada no volume alvo na radioterapia, é 

particularmente importante no contexto de uma avaliação entre diferentes centros de 

radioterapia, onde diferentes equipamentos e técnicas podem ser usados para 

tratamentos supostamente idênticos. 

Esta necessidade foi ressaltada pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) no Safety Report Nº 17 conforme citado por Kron et al (2002). Uma 

intercomparação dosimétrica, empregando um simulador antropomórfico 

(Intercomparação de nível III) pode ser usada para checar muitos fatores que podem 

afetar um tratamento radioterápico, tais como: comparar as doses nas condições de 

tratamentos simulados, comparar as dose nos pontos da ICRU-50 (ICRU-50, 1993) e, a 

influência de diferentes técnicas de tratamento, segundo KRON et al (2002). 

Este trabalho tem como objetivo a realização de uma intercomparação 

dosimétrica do nível III em dois centros de radioterapia, como também avaliar a 

distribuição das doses nos pontos recomendados pela ICRU-50 (ICRU-50, 1993) e, em 

diversos órgãos circunvizinhos, devido à procedimentos de irradiação crânio-espinhal 

em pacientes com Meduloblastoma, utilizando dosímetros termoluminescentes e um 

simulador antropomórfico para o planejamento radioterápicos em diferentes técnicas  

utilizadas em centros de radioterapia. 
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2. REVISÃO BIBLIOBRÁFICA. 

 

 

2.1. MEDULOBLASTOMA 

 

 

O termo meduloblastoma foi criado por Bailey e Cushing, em 1925, depois de 

fazerem a observação deste tumor na linha de tumores malignos da fossa posterior com 

único aspecto. Em 1973, Hart e Earle usaram o termo tumor neuroectodermal primitivo 

(Primitive Neuroectodermal Tumor-PNET) durante a descrição do tumor supratentorial 

com células pequenas, redondas e azuis. Dez anos mais tarde, Rorke descreveu que 

estas células observadas no tumor supratentorial foram indistinguíveis daquelas 

observadas no meduloblastoma. Depois disso, a Organização Mundial de Saúde, 

formalmente, introduziu o termo tumor neuroectodermal primitivo-fossa posterior 

(Posterior Fossa-Primitive Neuroectodermal Tumor, PF-PNET) para meduloblastoma 

(MATTOS et al, 2003).  

Sugere-se que esse tumor nasce de células pluripotenciais da crista neural e, 

durante a fase embrionária precoce, estas células migram lateralmente e dorsalmente 

participando da origem de órgãos, dos nervos periféricos e do sistema endócrino 

(ZIMMERMANN et al, 2001). 

O Meduloblastoma é um tumor vermiano que se desenvolve na direção do 

quarto ventrículo (Figura 1), tendendo a disseminar-se para o espaço subaracnóideo 

com metástase na região espinhal. Os tumores laterais, no hemisfério cerebelar, são 

diagnosticados em adultos e tendem a ser desmoplásicos1. 

 

 

 

                                                 
1 Formação e proliferação de tecido conjuntivo fibroso que liga o tumor ao tecido sadio 

(anatpat.unicamp.br/npmeduloblastoma1.html#ki67#ki67) 
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Figura 1: Corte coronal do neuro-eixo (GAYTON,1993) 

 

Aguiar et al (1999) relatam que o meduloblastoma ocorre com mais freqüência 

na faixa etária entre 5 e 10 anos e, segundo Mattos et al (2003) em adultos com média 

de idade entre 24 a 34 anos, sempre predominando em pacientes masculinos. 

O meduloblastoma é considerado classicamente um tumor pediátrico e constitui 

em média de 15 a 30% de todos os tumores pediátricos. Como em adultos este tumor 

não é tão freqüente, a real taxa de sobrevida e o fator prognóstico de meduloblastoma 

são difíceis de avaliar, uma vez que são disponibilizados apenas relatos retrospectivos, 

que descrevem uma pequena série de pacientes que receberam tratamento heterogêneo 

de quimioterapia e radioterapia (BRANDES et al, 2003). 

Segundo Sarkar et al (2002), o meduloblastoma em adultos é menos agressivo 

do que o meduloblastoma infantil, pois a sua localização lateral possibilita uma maior 
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remoção da massa tumoral durante a cirurgia, reduzindo a invasão do tumor no tronco 

cerebral, aumentando assim, a taxa de sobrevida. 

Os sintomas típicos do meduloblastoma são: dores de cabeça, vômito e ataxia. A 

obstrução do fluxo do fluido cérebro-espinhal no quarto ventrículo pode resultar na 

hidrocefalia. O tempo médio entre o início dos sintomas até o diagnóstico é de 2,5 

meses, segundo Tekkök et al (1991), mas Brandes et al (1999) relatam ser mais de 6 

meses. 

Tanto em adultos como em crianças, a síndrome da hipertensão intracranial 

acompanhada, em muitos casos, pela síndrome cerebelar são freqüentes. A síndrome 

cerebelar ocorre com maior freqüência em crianças e a síndrome cerebelar lateral em 

adultos (MALECI et al, 1992). 

Na realidade, devido à sua conduta biológica agressiva, o PNET constitui um 

desafio para a abordagem multidisciplinar que combina cirurgia, quimioterapia e 

radioterapia. Para o tratamento precisa-se da colaboração entre cirurgião, neurologista e 

radioterapeuta (ZIMMERMANN et al, 2001).  

Em 1930, Cushing relatou apenas um sobrevivente de um total de 61 pacientes 

em três anos utilizando o tratamento aplicado na época. Em 1953 Paterson e Farr 

introduziram irradiação crânio-espinhal pós-operatória como ferramenta terapêutica e 

após 5 anos a taxa de sobrevivência melhorou para 27%. Desde esta época, a 

radioterapia tornou-se uma parte essencial do tratamento com melhora gradual de 

sobrevida passando para uma taxa de 70% em cinco anos, conforme relato de estudos de 

vários centros radioterápicos (SARAN et al, 1998). 

 

 

2.1.1. Tratamento Radioterápico 

 

 

A prática convencional de radioterapia para meduloblastoma consiste na 

irradiação do eixo crânio-espinhal com prescrição de doses de 30 a 35 Gy, seguido de 

um reforço na região do tumor primário, na fossa posterior, perfazendo um total de 50 a 

65 Gy num período de 6 a 7 semanas (SARAN et al, 1998). 

Ao longo do tempo, seqüelas foram atribuídas à radioterapia, o que levou a uma 

redução de 15 a 25% na dose em crianças comparada ao modelo recomendado para 

pacientes adultos. A resposta a doses menores que 50 Gy para fossa posterior, 
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entretanto, acarretou o surgimento de metástases em menos de quatro anos e, em 

conseqüência, a redução de sobrevida independente da idade (SARAN et al, 1998). 

 

 

2.1.1.1. Planejamento Radioterápico 

 

 

O primeiro passo do tratamento radioterápico é o planejamento, como o 

tratamento é realizado com feixe radiação de alta energia, há a necessidade da 

localização do volume a ser irradiado ter maior precisão, para que estruturas sadias no 

contorno do tumor recebam as menores doses possíveis. Assim um conjunto de 

procedimentos deve ser realizado para atingir os seguintes objetivos (SCAFF 1997): 

Localização do volume-tumor2; 

Localização do volume alvo do paciente3; 

E a quantificação homogênea da dose prescrita no volume a ser tratado. 

 

 

O tratamento deste tipo de tumor no cérebro é sempre complicado devido aos 

efeitos colaterais da radioterapia. No caso do meduloblastoma, a reincidência deste 

tumor é aproximadamente de 55-70% na fossa posterior, ocorrendo sempre dentro da 

região do tumor original. Isso é atribuído a uma má definição do volume alvo a ser 

tratado. Na era da imagem moderna, com melhor definição do tumor, pode-se ser capaz 

de restringir o volume alvo a uma margem de 1-2 cm (FUKUNAGA-JOHNSON et al, 

1998). 

A determinação do volume a ser irradiado no planejamento da radioterapia 

representa um papel importante, pois este permite definir o gradiente da dose no volume 

alvo, protegendo os órgãos circunvizinhos. O relatório 62 da ICRU (ICRU-62, 1999) 

melhorou a definição do volume alvo planejado (VAP), introduzindo o conceito de 

margem interna (MI), selecionando nos cálculos as variações no tamanho, forma e 

posição do volume alvo clínico (VAC) (PURDY, 2004). 

                                                 
2 Volume tumor-volume visível por meio de procedimentos de diagnóstico por imagem; 
3 Volume alvo-volume do tecido que envolve o volume-tumor com uma margem de segurança; 
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Este relatório introduziu, também, o conceito de planejamento do volume órgão 

risco (OR), em que uma margem de segurança é adicionada ao redor do órgão em risco 

de irradiação para compensar a geometria incerta do órgão. A introdução do conceito de 

volume do OR foi considerada adequada quando utilizado nos casos mais críticos 

envolvendo o contorno da medula espinhal ao qual é adicionado 0,5 cm (PURDY, 

2004). 

Na maioria dos planejamentos para tratamento de meduloblastoma, os pacientes 

são submetidos a uma simulação inicial, estes são posicionados em decúbito ventral, de 

acordo com o relatório 50 da ICRU (ICRU-50, 1993), com a cabeça imobilizada em 

uma máscara termoplástica na posição do tratamento. 

Para definir os campos de irradiação são realizadas imagens radiológicas 

(radiografias, tomografias computadorizadas e ressonância magnética) dos pacientes 

(Figura 2), a fim de definir a posição de várias estruturas e, principalmente, o VAP para 

efetuar os cálculos e prescrever as doses a serem administradas (ABACIOGLU, 2002; 

MALECI, 1992; NARAYANA, 1999; HOOD, 2005; KRON, 2002; ENDICOTT, 2001; 

FUKUNAGA-JOHNSON, 1998). 

Muitos centros radioterápicos utilizam imagens de tomografia computadorizada, 

como entrada para sistemas de planejamento computadorizados em duas (Li Zhu, 1998) 

e três dimensões (HOOD, 2005; ENDICOTT, 2001; KRON, 2002). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alguns autores (GALLANT, 1997; HOOD, 2005), entretanto, afirmam que estes 

pacotes de “softwares” para planejamento de tratamentos precisam ser validados nas 

clínicas antes do uso, uma vez que, em algumas situações, não determinam com 

exatidão a distribuição de doses em algumas regiões irradiadas. 

 
Figura 2: Ressonância magnética cerebral nos cortes axial, coronal e sagital de um paciente com 

meduloblastoma (tumor em vermelho) (www.medcyclopaedia.com/library).    
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2.1.1.2. Técnicas de radioterapia 

 

 

Diversas técnicas foram desenvolvidas para determinar os campos e os seus 

contornos, como também a composição da distribuição de isodose, fazendo com que a 

dose absorvida seja uniforme na profundidade desejada. Para isto ocorrer, determinou-

se a divisão da região a ser irradiada em dois ou mais campos que, de acordo com o 

local a ser irradiado, podem ser adjacentes ou ortogonais (SCAFF, 1997). 

Estes campos são geralmente limitados na pele do paciente e podem ser juntos 

ou separados, dependendo da posição e da profundidade do tumor. As técnicas 

conhecidas para tratamento crânio-espinhal são: campo reto, campo angulado e meio-

feixe. 

A primeira técnica crânio-espinhal, a técnica de campo reto, consiste na 

irradiação do paciente deitado em decúbito ventral, com dois campos craniais bilaterais 

adjacentes ao campo espinhal, com a luz do colimador do equipamento determinando o 

tamanho do campo do feixe. Os campos craniais são marcados e as suas margens são 

acompanhadas para tangenciar a pele do paciente, enquanto que suas bordas inferiores 

encontram-se em um ponto médio na superfície posterior da coluna (Figura 3A) 

(KHAN, 2003).  

O campo espinhal é ortogonal aos campos craniais e, é separado pela distância S 

dos campos craniais (Figura 3B). Dependendo do tamanho do paciente, o campo 

espinhal pode ser dividido em dois campos criando um gap, isto será mostrado no 

próximo item (KHAN, 2003). 
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Figura 3: Diagrama da projeção dos campos crânio-espinhal. A figura 3A demonstra a 
geometria dos campos ortogonais, a linha vermelha representa os campos craniais (laterais) e 
o campo espinhal (L). A figura 3B mostra a visão lateral da separação dos campos ortogonais, 
a linha vermelha representa a demarcação do campo cranial tangente a pele do paciente e a 
abertura do campo espinhal, s é a distância entre os campos. (KHAN, 2003). 
 

 

Na segunda técnica, campo angulado (Figura 4), o paciente é posicionado na 

mesa em decúbito ventral. O campo espinhal é marcado com a margem do campo no 

lado do pescoço, incluindo a área da boca. Para delimitar o campo de irradiação, marca-

se no pescoço do paciente uma linha que fique igual para os campos crânio-lateral 

(KHAN, 2003). 

Os campos craniais são ajustados de modo que as suas margens estejam 

paralelas e, as margens inferiores estejam coincidentes com a margem do lado cefálico 

do campo espinhal. Isto é realizado girando o colimador do campo cranial (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Técnica de irradiação crânio-, visão lateral 
dos campos espinhais posicionados com as bordas 
posteriores divergindo das anteriores. 
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Para o campo cranial não divergir o colimador é rotacionado. A rotação do 

campo cranial é realizada através do ângulo θcolimador fornecendo uma geometria que 

iguale os campos craniais e o espinhal. Quando ocorre a divergência entre os campos 

craniais e o campo espinhal, a mesa também deve ser rotacionada através do ângulo 

θmesa, tanto para um lado como para o outro, simultaneamente o campo cranial é 

rotacionado para o mesmo lado com o ângulo θcolimador, (Figura 5).   

 

 

 

Os dois ângulos θcolimador e θmesa podem ser calculados pela Equação 1 e 2: 

 

   ⎟
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       ⎟
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Onde L1 é o comprimento do campo posterior da espinha, L2 é o comprimento do 

campo cranial, DFS é a distância fonte-superfície para o campo espinhal e DFE é a 

distância fonte-eixo para o campo cranial no centro da cabeça. A mesa é girada para o 

lado que o campo cranial incorpora a cabeça. 

Figura 5: Rotação da mesa para 
alinhamento entre os campos 
craniais e espinhal na técnica de 
irradiação de Campo Angulado 
(KHAN, 2003). 
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A terceira técnica é a de meio feixe, na qual os campos são aproximados não 

rotacionando a mesa e eliminando-se a divergência do campo cranial usando um bloco 

de proteção ou colimador independente para separar os campos na linha de junção 

crânio-espinhal (Figura 6) (KHAN, 2003).  

 

 

2.1.1.3. Distribuição dos campos 

 

 

Em algumas técnicas existe a separação (ou gap) entre os campos, que é 

calculada na divergência geométrica ou pela combinação das curvas de isodose. Os 

campos denotam um arranjo em que os eixos centrais dos campos craniais adjacentes 

são ortogonais ao eixo central espinhal. Tal arranjo é usado no tratamento de 

meduloblastoma, em que a irradiação do crânio é realizada com campos laterais, 

oposto-paralelos, unindo-se ao campo posterior da coluna. Dependendo do tamanho do 

paciente, o planejamento será realizado apenas com três campos sem separação.  

Quando os dois campos são incidentes na direção oposta e paralela, a junção dos 

campos é normalmente realizada na metade da profundidade e deverá receber 100% da 

dose total. A geometria de dois campos adjacentes (Figura 7) permite que a junção seja 

feita em uma dada profundidade d. A distância, gap, que separa os campos ortogonais é 

calculada. Quando os dois campos são incidentes para um lado apenas, a dose acima da 

junção E será menor e abaixo da junção, será maior que a dose na junção (Figura 7). 

Figura 6: Eliminação do campo cranial 
usando bloco de proteção (blocos 
independentes) para dividir os feixes 
opostos-paralelos na técnica de meio-feixe 
(KHAN, 2003)
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Nesta geometria, os campos são separados pela distância S=S1+S2 na superfície 

e, a junção dos campos ocorre na profundidade d. Se os comprimentos dos campos são 

diferentes, as DFSs serão ajustadas eliminando a superposição. A distância S é 

calculada pela equação 3: 
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Onde S é a distância entre os dois campos, L1 e L2 são os comprimentos dos dois 

campos, d é a profundidade e DFS1 e DFS2 são as distâncias foco superfície dos dois 

campos. 

 

Tanto o gap quanto a região de junção dos campos, principalmente abaixo do 

nível da cabeça, têm sido estudados por diversos grupos (LI ZHU, 1998; NARAYANA, 

1999; MIRALBELL, 1997) que buscam minimizar a dose em regiões como: glândula 

tireóide, cavidade oral, orofaringe e mandíbula. A confirmação da posição correta dos 

campos no plano da junção dos campos é extremamente importante, pois, segundo 

Metcalfe et al (1993 apud LI ZHU et al, 1998), uma distância de 0,04 cm poderá cobrir 

as isodoses de 20 - 80%. Então um pequeno deslocamento pode fazer uma grande 

diferença neste plano, onde a penumbra dos três campos contribui para a dose (LI ZHU, 

1998). 

Figura 7: Geometria dos campos adjacentes, onde 
L1 e L2 são os comprimentos dos campos e, DFS1 e 
DFS2 à distância fonte-superfície. (KHAN, 2003) 
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No estudo realizado por Zhu et al (1998), foram utilizadas três técnicas: de 

campo reto, campo angulado e monoisocêntrico, a fim de estudar a distribuição da dose 

nas regiões de junção e gap. Eles observaram que a técnica monoisocêntrica, em que 

não há rotação do leito e é utilizado o bloco de proteção, foi a que se apresentou com a 

melhor reprodutibilidade da dose predita na junção, ou seja, é menos operador-

dependente. Outra vantagem desta técnica é a redução do tempo no posicionamento do 

paciente. 

No estudo realizado por Narayana et al (1999), foi observado que a dose para 

medula espinhal cervical foi, em média, 11,9% maior que a dose prescrita para a junção 

“baixa” (C5-C7) e 6,7% maior para a junção “alta” (C1-C2). Entretanto, as doses 

recebidas pelos órgãos circunvizinhos, como tiróide, mandíbula, faringe e laringe, 

foram maiores quando se utilizou a localização na junção “alta” (C1-C2). 

Já para reduzir a dose no ovário, Harden et al (2003) sugeriram a modificação da 

técnica de dois campos usada para tratamento da medula espinhal, bloqueando a meio 

feixe a borda inferior do menor campo, com isso tirando a divergência da borda inferior 

da margem deste campo. Com o sistema de planejamento (Sistema de Planejamento de 

Radioterapia de Addenbrooke - ARPS) para fóton de 6 MV, os autores calcularam a 

distribuição da dose em três dimensões e observaram que houve uma redução média de 

66,8% da dose com a utilização da técnica modificada. Eles ressaltaram a importância 

da tomografia computadorizada e ressonância magnética no planejamento de 

radioterapia, possibilitando, assim, a identificação e localização dos ovários no 

planejamento e simplificando a transferência de dados entre os sistemas de registro de 

imagens e de planejamento.  

Alguns centros na Europa e América do Norte, desde o fim dos anos 1960, têm 

utilizado mais elétrons do que fótons para o componente espinhal neste tipo de 

tratamento. A maior vantagem da terapia com elétrons é o gradiente de dose mais 

acentuado e doses mais baixas nas estruturas anteriores (dependendo da energia), 

resultando em menores toxidades agudas e tardias. Entretanto, possíveis riscos no 

tratamento da região espinhal com feixe de elétrons incluem dificuldades na junção do 

campo cranial com fótons, e a incerteza da homogeneidade ao redor da estrutura óssea 

dentro de um contorno irregular (ENDICOTT et al, 2001). 
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2.2. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE 

 

 

 

2.2.1. Histórico 

 

 

 

Um dos fundadores da química moderna, Sir Robert Boyle, descreveu o efeito 

da termoluminescência em 28 de outubro de 1663. Ele relatou à Real Sociedade de 

Londres um estranho indício de luz quando ele aqueceu um diamante no seu quarto 

escuro. Depois disso, em 1705, Oldberg descreveu o fenômeno da termoluminescência 

no mineral de Fluorita. Além disso, outras propriedades semelhantes a fósforos foram 

estudadas. Anos depois, em 1830, Pearsall deu a descrição do efeito da eletricidade 

sobre minerais que fosforesciam quando aquecidos (OBERHOFER, 1981). 

Henry Bequerel, em 1883, descreveu em seu trabalho medidas de espectros 

infravermelhos e o efeito da termoluminescência. Neste trabalho, ele advertiu que a 

influência da radiação vermelha e infravermelha era a mesma que o aumento da 

temperatura, confirmando o que seu pai, E. Bequerel, já havia observado há quarenta 

anos (OBERHOFER, 1981).  

Desde então, diversos trabalhos de pesquisa têm investigado os fenômenos da 

fluorescência e fosforescência. A diferença entre os dois tipos de comportamento 

encontra-se no decaimento característico de emissão de luz. Fluorescência tem um curto 

tempo de vida, inferior a 10-5segundos, enquanto que a fosforescência consiste de um 

decaimento lento, acima de 10-5segundos, depois de iniciado o processo de 

luminescência (OBERHOFER, 1981).  

Weidemann e sua equipe provavelmente foram os primeiros a investigarem a 

termoluminescência em uma grande variedade de materiais sintéticos e naturais. Eles 

também discutiram a luminescência induzida por atrito, lioluminescência e perceberam 

a importância dos ativadores no mecanismo luminescente. Seus estudos envolveram 

uma grande variedade de materiais e ativadores e eles observaram a forte 

termoluminescência em cristais de fluoreto de cálcio ativado com magnésio (CaF2: Mn) 

e fluoreto de cálcio natural (dois materiais termoluminescentes que estão entre os mais 

conhecidos e amplamente usados) (HOROWITZ, 1984). 
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Em 1953, Daniels publicou um artigo sugerindo algumas possibilidades de 

aplicações da termoluminescência, dentre elas, o uso na determinação de idade 

geológica e na dosimetria da radiação. Mais tarde, o interesse de Daniels pela 

termoluminescência foi relacionado principalmente ao fato de que materiais que 

exibiam termoluminescência eram geralmente radioativos, podendo ser úteis no 

desenvolvimento de um novo método de prospecção para urânio (HOROWITZ, 1984).  

Os estudos com fluoreto do lítio, um material de baixo número atômico, 

começaram na universidade de Wisconsin sob a orientação de Daniels. Este trabalho foi 

interrompido no final da década de 50 por causa da observação de propriedades 

dosimétricas pouco desejáveis. Mais tarde, Cameron e seus assistentes, trabalharam em 

colaboração à Companhia Harshaw levando ao desenvolvimento de um material ativado 

principalmente com magnésio e titânio, que é largamente distribuído sob o nome de 

“TLD 100”. Apesar de algumas propriedades desfavoráveis, tais como a não linearidade 

em doses altas e um comportamento complexo quando aquecido, ele é o dosímetro 

termoluminescente (TLD) mais popular (OBERHOFER, 1981). 

 

 

2.2.2. Dosímetros termoluminescentes 

 

 

 Os dosímetros termoluminescentes são policristais iônicos que, em geral, não 

são condutores. Estes cristais são transparentes na região do espectro visível. Para 

minimizar esse problema, introduzem-se no cristal impurezas ou defeitos na rede 

cristalina. Essas impurezas ou imperfeições estão associadas às armadilhas ou níveis de 

energia metaestáveis, localizados na banda proibida. Isso confere ao cristal a 

propriedade de armazenar a energia transferida pela radiação durante a interação, a qual 

é liberada na forma de luz quando o material é aquecido. O fenômeno da 

termoluminescência é explicado teoricamente utilizando-se o modelo de bandas em 

relação aos níveis eletrônicos de energia nos sólidos (Figura 8) (KRON, 1994) 
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Figura 8: Diagrama esquemático de excitação e estimulação térmica de 

um fósforo TL (Campos, 1998). 
 

 

Quando um cristal termoluminescente é exposto à radiação ionizante, os elétrons 

da banda de valência podem absorver energia em quantidade suficiente para migrarem 

para a banda de condução, deixando um buraco na banda de valência (BV). Os elétrons 

e os buracos movem-se através do cristal e isto pode levar a uma recombinação entre 

eles, ou uma captura deles nos estados metaestáveis de energia, denominadas 

armadilhas, que se localizam na banda proibida (BP). Quando o cristal é aquecido, os 

elétrons armadilhados absorvem energia, e então, migram para a banda de valência. Se 

as armadilhas dos elétrons forem mais rasas que a dos buracos, os elétrons escapam 

antes que os buracos e vão para a banda de condução (BC). Nessa condição, eles podem 

movimentar-se pelo cristal até recombinarem-se com os buracos armadilhados, 

emitindo um fóton TL. Se as armadilhas de buracos forem mais rasas, estes escapam 

antes dos elétrons e vão para a banda de valência. Nessa banda, eles podem 

movimentar-se pelo cristal e recombinarem-se com os elétrons armadilhados, emitindo 

também um fóton TL (MORAES, 1999). 

O intervalo de energia entre a banda de condução e a armadilha é da ordem de 

alguns eV e o número de elétrons armadilhados é uma função da intensidade da 

radiação incidente. Normalmente, menos de 1% dos elétrons na banda de condução são 

armadilhados. A probabilidade do elétron ganhar energia suficiente para voltar para a 

banda de condução e, posteriormente, retornar para um estado mais baixo de energia na 

banda de valência depende da profundidade destas armadilhas e da temperatura de 

aquecimento do material (KRON, 1994). 
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A quantidade de luz emitida pelo cristal é mensurável, a sua intensidade é 

aumentada com a população de elétrons ou buracos armadilhados, conforme o tipo de 

armadilha. Ela cresce com a dose absorvida pelo cristal até atingir um máximo, Campos 

(1998). Randall e Wilwins, em 1945, determinaram à distribuição de energia das 

armadilhas, medindo a luz emitida em função da temperatura do cristal (ou fósforo) A 

curva de emissão termoluminescente é uma característica de cada material TL. Ela 

apresenta a intensidade da luz emitida pelo policristal como função da temperatura ou 

do tempo de aquecimento e consiste, em geral, de vários picos (Figura 9), cada um deles 

está associado a uma determinada armadilha, que pode ser de elétrons ou buracos, cuja 

profundidade é caracterizada pela temperatura em que ocorre o máximo de emissão 

(CAMPOS, 1998). 

 

 

A resposta em dose de um dosímetro TL para radiação de baixo LET, tal como 

fótons e elétrons podem ser distinguidos em três intervalos (Figura 10). A leitura da 

dose é iniciada com dose muito pequena e a posição exata da baixa linearidade varia 

com o material e equipamento, há relatos de que pode iniciar à exposição de 10-3 C/Kg, 

Campos (1998). A linearidade ocorre em função da dose de radiação absorvida, este é o 

intervalo ideal para medidas. Em níveis de dose acima deste ponto observa-se um 

crescimento mais rápido do que o linear. A este último comportamento dá-se o nome de 

Figura 9: Curva de luminescência 
característica dos dosímetros termolumi-
nescente LiF: Mg, Ti (Kron, 1994). 
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supralinearidade (Figura 10) e, pode ocorrer à saturação, uma vez infligido, isto parece 

ser permanente (CAMPOS, 1998). 

 

 

Para observar a termoluminescência emitida pelo fósforo é necessário um 

dispositivo que aqueça o dosímetro e um fotosensor para captar a luz por ele emitida, 

leitor termoluminescente.  

Na realização da leitura, o material termoluminescente é colocado em uma 

bandeja ou prancheta, na qual é aquecido a temperaturas estabelecidas, controlada por 

um termopar. O aquecimento é feito por gás quente ou radiação de radiofreqüência. 

Visando reduzir a termoluminescência não induzida pela radiação (atrito ou 

quimioluminescência), os dosímetros TL são normalmente aquecidos em gás N2 inerte 

ou ar sintético durante a leitura. A luz emitida pelo fósforo passa através de um sistema 

óptico, que normalmente consiste de uma lente coletora e um filtro infravermelho, esta 

luz é captada no fotocátodo da fotomultiplicadora, que amplia os sinais recebidos 

(Figura 11). O uso de filtros permite a discriminação da influência de sinais espúrios e 

da emissão de luz infravermelha por parte destes elementos submetidos a temperaturas 

elevadas (HOROWITZ, 1984). 

Figura 10: Curva típica da resposta termoluminescente 
de um material em função da exposição, (Campos, 1998).
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 Muitos compostos cerâmicos possuem propriedades termoluminescentes (TL), 

mas nem todo material termoluminescente pode ser utilizado como dosímetro. Algumas 

características específicas são exigidas para que possam ser empregados na dosimetria 

das radiações, dentre as quais estão: a alta concentração de elétrons ou buracos, alta 

eficiência de emissão de luz associada com o processo de recombinação, estabilidade de 

armadilhamento dos elétrons ou buracos na temperatura em que o material vai ser 

utilizado, espectro de emissão TL dentro da sensibilidade da fotomultiplicadora para 

evitar interferência da emissão incandescente infravermelha do próprio equipamento de 

medida, uma curva de emissão simples fácil de operar e interpretar a leitura, fácil 

tratamento térmico para reutilização, resistência a diversos fatores ambientais e uma 

resposta que varie linearmente para um amplo intervalo de dose absorvida (CAMPOS, 

1998). 

Alguns materiais cerâmicos naturais são adequados para aplicação em 

termoluminescência, como BeO, Al2O3 e CaF2 (fluorita). Entretanto, muitos materiais 

requerem a adição de impurezas para a criação de armadilhas e centros luminescentes. 

Os materiais mais populares produzidos em laboratório são: LiF: Mg, Ti; LiF: Mg, P, 

Cu; CaF2: Mn; CaF2: Dy; CaSO4: Dy; CaSO4: Mn; Li2B4O7: Mn; Li2B4O7: Cu; 

MgB4O7: Dy (CAMPOS, 1998). 

Muitas pesquisas vêm sendo realizadas para o desenvolvimento de novos 

dosímetros e a ampliação das suas aplicações. A ampla variedade destes materiais e 

suas diferentes formas físicas permitem a determinação de diferentes tipos de radiação 

 
Figura 11: Esquema simplificado do sistema leitor 

termoluminescente (Campos 1998).
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em níveis de doses de μGy até kGy. As maiores vantagens dos dosímetros 

termoluminescentes são seus pequenos tamanhos físicos e que nenhum cabo ou 

equipamento é necessário durante as medidas de doses. Isto os torna conveniente para 

uma ampla aplicação na medicina (KRON, 1994). 

 

 

2.2.2.1. Aplicações da Termoluminescência na Dosimetria Clínica  

 

 

Existem mais de 1000 materiais termoluminescentes diferentes, entretanto, 

apenas alguns deles são aplicáveis na área médica. Estão incluídos o LiF, o Li2B4O7 e 

BeO, que são dosímetros com o número atômico aproximadamente equivalente ao 

tecido mole humano. Por outro lado, há o CaSO4, o CaF2 e o Al2O3 com números 

atômicos efetivos mais altos, mas geralmente com melhor sensibilidade (KRON, 1994). 

Segundo Kron (1994), o LiF é o mais usado nesta área. O primeiro foi produzido 

pela Harshaw Chemical, sendo dopado com impureza de magnésio (Mg-300 mg/kg) e 

titânio (Ti-15 mg/kg) e disponibilizado em uma grande variedade de formas físicas (pó, 

bastão, pastilha, disco). O LiF: Mg,Ti, baseado nesta composição, é comumente 

conhecido como TLD 100. 

Em 1984, foi introduzida uma preparação mais nova do LiF - o LiF:Cu,P,Mg. A 

nova dopagem contém 2000 mg/kg de magnésio, 50 mg/kg de cobre e 100 mg/kg de 

fósforo. Este material é cerca de trinta vezes mais sensível que o LiF:Mg,Ti, sem perder 

a relativa equivalência ao tecido, sendo esta alta sensibilidade atrativa para dosimetria 

em radiologia diagnóstica (Kron, 1994). O LiF:Mg,Cu,P tem uma resposta irregular 

para energia de fótons mas, possui um curto ciclo de tratamento térmico com uma 

temperatura mais baixa que o LiF:Mg,Ti e supralinearidade acima de 10 Gy (KRON, 

1994). 

Um detector ideal para dosimetria clínica é aquele que se comporte à radiação 

com propriedades similares ao tecido humano. Visto que o LiF não é exatamente 

equivalente ao tecido humano (Zeff =8,3), em 1965 foi introduzido por J. Shulmann e 

colaboradores, o Li2B4O7:Mn (Zeff =7,4) com propriedade semelhante de interação da 

radiação como tecido humano. Este material provou ser particularmente útil para 

dosimetria de raios-X diagnóstico. Desde então uma larga quantidade de diferentes 

materiais TLs tem sido desenvolvido ou descoberto (KRON, 1995). 
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O CaSO4 é um material termoluminescente de alta sensibilidade. Ativado com 

disprósio (Dy) torna-se o detector mais estável em relação aos ativados com Mn, Sm e 

Tm. A eficiência termoluminescente não é afetada pelo tratamento térmico. Devido ao 

seu número atômico efetivo alto, (Z=15,3), este detector é muito sensível a raios-X de 

baixa energia por um fator de aproximadamente 10. Entretanto, a resposta energética 

pode ser melhorada pelo uso de filtros apropriados, tais como, estanho e chumbo. Em 

seu estado não filtrado a resposta em termos de dose absorvida o CaSO4: Dy é similar 

àquela do osso, o que pode ser vantajoso na predição da distribuição de dose utilizada 

em radioterapia, Kron (1994). Este detector tem uma curva luminescente com dois 

picos. O pico principal que é chamado de pico dosimétrico, aparece em 350ºC e o 

menor é observado em 180ºC (CAMPOS et al, 1987). 

Kron (1995) afirma que a dosimetria TL é a mais importante técnica dosimétrica 

para radiações ionizantes na medicina. Sendo para avaliar novas técnicas diagnósticas 

ou detecção de distribuição de dose em radioterapia, os dosímetros termoluminescentes 

são úteis para medidas tanto em simuladores como em dosimetria in vivo nos pacientes. 

No ano de 1976, a Comissão Internacional de Unidades e Medidas (ICRU) já 

declarava que: “Todos os procedimentos envolvidos no planejamento e execução de 

radioterapia podem contribuir para uma significante incerteza na dose absorvida no 

paciente... Uma avaliação final da incerteza do tratamento apenas pode ser feita através 

do uso da dosimetria in vivo”. Isto sugere que a verificação dos valores de doses 

utilizada para procedimentos de tratamento seja obrigatória, usando a dosimetria in vivo, 

e que seja um procedimento rotineiro na garantia da qualidade (KRON, 1995). 

A maioria das medidas com detectores TL para dosimetria in vivo é limitada à 

superfície dos pacientes, sendo possível estimar a dose absorvida no tumor ou estruturas 

críticas pelo uso de informações combinadas das medidas da dose de entrada e de saída.  

No caso de simuladores antropomórficos, os dosímetros TL podem ser utilizados 

em grande número para determinar não apenas doses pontuais, mas também distribuição 

de doses ao longo do corpo. Essas medidas podem ser de grande importância para 

implementação de novas técnicas de tratamento, podendo o simulador ser 

diagnosticado, planejado e tratado como um paciente. Kron (1995) ressalta que uma 

vantagem particular dos detectores TL em simuladores antropomórficos é que a terceira 

dimensão está incluída nas medidas. Desde que os planejamentos e tratamentos são 

comumente restritos a duas dimensões, isto pode levar a alguns resultados não 

desejados e constituir uma ferramenta muito útil no controle de qualidade. Outra 
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aplicação comum é a determinação da doses em estruturas críticas no simulador 

(cristalino, testículo, feto etc), possibilitando a otimização de uma dada técnica de 

tratamento, poupando órgãos de contorno. 

Quando aplicados em fatias ou blocos do simulador, os TLDs oferecem a 

oportunidade para verificar a consistência de algoritmos de planejamento do tratamento 

de radioterapia. No trabalho realizado por Hood C. et al (2005), por exemplo, foi feita 

uma análise dosimétrica, utilizando um simulador antropomórfico pediátrico, a fim de 

avaliar se as doses medidas nos tecidos alvos e normais estavam de acordo com as 

preditas pelo sistema de planejamento tri-dimensional (Planejamento de Radioterapia 

tri-dimensional, 3D-RTP). Eles observaram que as predições do 3D-RTP geralmente 

concordaram com as doses medidas nos sítios cranial e espinhal. Entretanto, verificou-

se que as doses foram superestimadas pelo sistema de planejamento na fossa cranial 

anterior, o que, segundo eles, é um serio problema clínico.  

Segundo Carrie et al (1992,1999) e Hood et al (2005) observaram que doses 

abaixo do desejado em regiões importantes, como a base da fossa posterior, aumentou a 

probabilidade de reincidência da doença, reduzindo a sobrevida do paciente. Eles 

ressaltaram que um dos motivos seria a inconsistência das predições no planejamento de 

dose. 

Como há muitos fatores que podem afetar a exatidão da dose no volume alvo 

clínico, recomenda-se a realização de intercomparações dosimétricas, empregando 

simuladores antropomórficos para verificação desses fatores. Isto se torna 

particularmente importante no contexto de uma avaliação entre diferentes centros de 

radioterápia, onde diferentes equipamentos e técnicas podem ser usados para 

tratamentos supostamente idênticos (IAEA, 2000; Kron et al, 2002). 

Em geral, a incerteza na determinação do campo de irradiação na distribuição da 

dose pode ser dividida dentro das seguintes categorias: (1) calibração absoluta no ponto 

de referência; (2) dosimetria relativa (dose profunda, razão fora do eixo, fator de borda); 

(3) sistema de planejamento de tratamento; (4) variações nas unidades de tratamento; 

(5) posicionamento do paciente (KRON et al, 2002). 

Há vários protocolos de qualidade e segurança que recomendam procedimentos 

para verificar se nenhuma dessas incertezas afetará o tratamento aplicado num nível 

inaceitável. Todo centro de radioterapia emprega um conjunto de atividades de controle 

de qualidade para este fim. Entretanto, realizar verificações independentes de 

parâmetros aplicados nos planejamentos radioterápicos através de intercomparações 
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dosimétricas é uma pratica bem recomendada. Em geral, há três diferentes níveis de 

intercomparações com este objetivo (KRON et al, 2002): 

 

Nível I: Este constitui em uma revisão independente da calibração de feixe sob 

condições de referência em um simulador físico, normalmente preenchido com água, 

consistindo, normalmente, de apenas um ponto de medida. 

Nível II: Verificação não apenas da exatidão da dose sob condições de referência, 

mas também a precisão de alguns outros fatores requeridos no planejamento do 

tratamento. Como a dosimetria de elétrons que requer intrinsicamente a verificação 

da dose profunda para determinar o ponto apropriado de medidas e a energia de 

elétrons, as intercomparações de técnicas que utilizam feixe de elétrons são, 

necessariamente, exercícios dosimétricos do nível II. As medidas, neste nível, são 

realizadas em simuladores físicos, que apresentam inomogeneidades ou mudanças na 

superfície de contorno. 

 

Nível III: Neste nível, a intercomparação dosimétrica requer o uso do simulador 

antropomórfico que é planejado e tratado de forma mais semelhante possível ao 

paciente. Para isto pode ser utilizado qualquer simulador antropomórfico ou 

simulador semi-anatômico. A vantagem desta intercomparação dosimétrica é que o 

tratamento completo, desde a aquisição das imagens de diagnóstico até o tratamento, 

pode ser verificado. Além disso, permite efetuar um estudo de influências das 

diferenças em técnicas de tratamento e equipamentos dos centros participantes. 

 

Utilizando a intercomparação do nível III, o grupo de Radio-Oncologia Trans-

Tasman (Trans-Tasman Radiation Oncology Group-TROG) decidiu programar varias 

metas especificas, como: 

 Estabilizar a viabilidade e custo da mesma intercomparação em dois centros 

que estão separados à grande distância; 

 Comparar doses absolutas sob condições de referências; 

 Comparar doses nos pontos da ICRU nas condições de tratamentos 

simulados em simuladores (máquina de simulação e fantoma); 

 Comparar dose heterogênea nas condições de tratamentos simulados; 

 Gerar um inventário de equipamentos e técnicas usadas como também 

estabelecer seus potenciais de impacto nas séries dosimétricas; 
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 Comfirmar se as doses relatadas em situação de julgamentos clínicos 

aleatório por cada centro possam ser confirmadas, se não, auxiliar na 

identificação dos problemas e sua retificação.  

  

Os resultados são de importância para os oncologistas bem como o público em 

geral e, serve para valorizar o controle de qualidade julgados nos diversos centros 

participantes. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho consistiu das seguintes etapas: seleção e calibração dos dosímetros, 

e simulação do tratamento para diferentes técnicas e equipamentos. A primeira etapa foi 

realizada nas dependências do Centro Regional de Ciências Nucleares-CRCN/CNEN, 

nas Divisões de Radioproteção e Dosimetria (DIRAD) e de Metrologia (DIMET). A 

segunda etapa consistiu na simulação do tratamento de meduloblastoma em quatro 

planejamentos distintos com secções de tratamento radioterápico realizados em dois 

aceleradores lineares distintos aplicados em um simulador antropomórfico. 

 

 

3.1. SIMULADOR ANTROPOMÓRFICO 

 

 

Para a simulação do tratamento radioterápico foi utilizado um simulador 

antropomórfico sólido do Laboratório Dosimétrico RANDO (Radiation Analog 

Dosimetry) que representa o corpo humano de uma mulher, este contém um esqueleto 

humano natural, com o contorno do corpo selecionado num modelo padrão, conforme 

relatório ICRU-23 (1975), modelado em uma condição seca. O tecido mole é à base de 

borracha de isocianato que substitui o músculo e o pulmão é substituído por resina 

Epóxi. O simulador inteiro é cortado em secções transversais finas com espessura de 2,5 

cm, nas quais podem ser feito buracos para colocação de dosímetros, que devem ser 

inseridos para uso rotineiro na radioterapia, com capacidade de medição de doses 

absorvidas em vários pontos e também medir a radiação espalhada nos órgãos vizinhos 

(ALDERSON, 1962). 

O simulador que foi utilizado neste trabalho tem um pequeno desvio na medula 

óssea, proveniente do esqueleto original, observado quando realizado o portal filme para 

o planejamento.  
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3.2. SELEÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS DOSÍMETROS 

 

 

Para a realização das medidas experimentais, os dosímetros a serem utilizados 

foram selecionados de um lote de 100 unidades. Deste lote, 94 unidades de dosímetros 

termoluminescentes do tipo LiF:Mg,Ti (TLD-100) na forma de pastilha (chips) foram 

calibrados. Estes dosímetros foram tratados termicamente em um forno PTW-TLDO, 

fabricado pela BICRON-NE, de acordo com os parâmetros específicos para os mesmos, 

ou seja, uma hora à temperatura de 400ºC e três horas a 100ºC. 

Os dosímetros foram posicionados em uma raquete de 35 x 35 cm2 a 100 cm de 

distancia da fonte de 137Cs e foram irradiados com 5 mGy em kerma ar. Durante o 

processo, foi assegurado o equilíbrio eletrônico por meio da superposição aos 

dosímetros de uma capa de “build up” segundo procedimentos do Laboratório de 

Calibração da DIMET do CRCN. Este processo garante que para esta energia o valor 

obtido em kerma ar seja aproximado à dose absorvida no ar.  

Após a irradiação, os detectores foram avaliados e seus coeficientes de correção 

(ECC - Element Correction Coefficients) foram gerados. Em seguida, foi determinado o 

fator de calibração da leitora (RCF – Reader Calibration Factor), que possibilita a 

conversão da leitura dos TLDs de carga (nC) em dose absorvida no ar, aplicando a 

Equação 4, conforme manual da máquina leitora: 

 

RCF
QxECCD =      (4) 

Onde: Q é a leitura em carga (nC), ECC é o coeficiente de correção de cada TLD e RCF 

é o fator de calibração da leitora. 

 

Após a irradiação e antes de cada leitura, os dosímetros TL foram submetidos a 

um pré-tratamento térmico a uma temperatura de 100ºC durante uma hora. Este 

procedimento visa à eliminação de picos menos estáveis e que poderiam interferir na 

reprodutibilidade de resposta dos detectores.  

As leituras dos dosímetros foram realizadas em uma leitora fabricada pela 

Harshaw-Bicron, modelo 5500, utilizando ar sintético gerado por um compressor, 

modelo 4488, do mesmo fabricante. 
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Os perfis de tempo e temperatura (TTP - “Time Temperature Profile”) utilizados 

nas leituras dos referidos dosímetros foram: taxa de aquecimento 15ºC. s-1, temperatura 

máxima de aquisição 300ºC e tempo de aquisição (26 + 2/3)s 

Após a seleção e calibração dos 94 TLDs, eles foram distribuídos entre as 17 

fatias do simulador antropomórfico ALDERSON-RANDO e expostos a uma dose de 

3,54 Gy de uma fonte de 137Cs cuja atividade era de 4,05 x 1011Bq e taxa de dose de 

31,34 mGy/h, em 05 de maio de 2006. Os pontos de posicionamento dos TLDs foram 

referentes a órgãos/regiões de interesse, determinados em conjunto com os físicos 

médicos de instituições que realizam tratamentos com radioterapia, para avaliação da 

distribuição das doses no procedimento radioterápico para meduloblastoma. A Figura 

12 apresenta a distribuição interna dos TLDs entre as fatias do simulador ALDERSON-

RANDO e a montagem do mesmo para irradiação de teste no Laboratório de Calibração 

do CRCN. Esta irradiação visou também o estabelecimento do procedimento a ser 

executado na rotina da simulação dos tratamentos para os diferentes planejamentos. 

 

 Para obter o fator de conversão da dose absorvida no ar para dose absorvida na 

água, foi realizada uma irradiação em conjunto com a câmara de ionização em um 

simulador de acrílico (PMMA), fabricado no modelo padrão da Agência Internacional 

Figura 13: Setup do simulador sendo irradiado 
na fonte do 137Cs 

  Figura 12: Posicionamento dos TLDs no 
5° corte do crânio do simulador 
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de Energia Atômica (AIEA), preenchido com água, usualmente utilizado para 

calibração dos aceleradores lineares. Neste trabalho foram utilizados dois aceleradores, 

um Varian 600C e um Siemens Mevatron (Figuras 14 e 15), e as câmaras de ionização 

foram as descritas na Tabela 1 abaixo: 

 
Tabela 1: Referência das câmaras de ionização utilizadas para obtenção do fator de conversão 

Câmara de ionização Varian 600C Siemens Mevatron 

Fabricante NE PTW 
Tipo Dedal Dedal 
Modelo/ Série 2505/3 – 3844 23333 – NS983 
Fator calibração-NDWQ 4,579 cGy/nC 5,155 cGy/nC 
Laboratório e data de calibração IPEN 26/04/2006 IPEN 07/06/2006 
 

Os TLDs foram colocados nas mesmas posições das câmaras, 5 cm de 

profundidade, campo 10 x 10 cm2, distância 100 cm. O fator (δ) encontrado, 

adimensional, para as irradiações com os aceleradores foi calculado fazendo a razão 

entre a média das leituras obtidas pelos TLDs e a média das câmaras de ionização no 

ponto de medida.  

  048,065035,0
4

5835,06411,07181,06587,0
1 ±=

+++
=M  

  0019,1
2

0047,19991,0
2 =

+
=M  

  65,0649,0
0019,1
65035,0

2

1 ≈===
M
Mδ  

Onde: 1M  é a média das leituras dos TLDs e 2M  é a média da leitura das câmaras de 
ionização  

 

Figura 14: Acelerador linear Varian 600C 
Figura 15: Acelerador linear  Siemens 

Mevatron. 
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3.3. SIMULAÇÃO DO TRATAMENTO 

 

 

Na realização desta etapa foi utilizado um simulador antropomórfico 

ALDERSON-RANDO, fabricado pelo Laboratório Dosimétrico RANDO (Radiation 

Analog Dosimetry) conforme descrito no item 3.1. 

Para cada irradiação, o simulador passou pelo processo de montagem para 

inserção dos dosímetros nas posições de interesse. Os TLDs foram distribuídos na 

superfície dos cortes (Figura 12) seguindo marcação pré-estabelecida que 

corresponderam aos órgãos ou sítios apresentados na Tabela 2 onde as doses foram 

avaliadas.  
 

Tabela 2: Órgão ou região de interesse de medida da dose absorvida para os diferentes tipos de 
planejamento radioterápico para meduloblastoma. O número de referência apresentado foi 
associado à posição do TLD para facilitar a apresentação dos resultados 
Sítios Nº de referência Sítios Nº de referência 

Cristalino 1 Tiróide 8 

Placa cribiforme 2 Pulmão 9 

Fossa Posterior 3 Ovário 10 

Cóclea 4 Medula I  11 

Laringe 5 Medula II 12 

Faringe 6 Junção superior 13 

Mandíbula 7 Junção inferior (gap) 14 
 

 

Após o posicionamento dos TLDs nas fatias referentes aos órgãos, elas foram 

envolvidas por uma película de filme para evitar deslocamentos dos dosímetros. Em 

seguida o simulador foi também completamente envolvido por esta película, para depois 

ser colocado o suspensório de sustentação. O procedimento de montagem e 

desmontagem foi rigorosamente seguido para todas as irradiações realizadas.  

Foram realizadas cinco irradiações para o primeiro e segundo planejamentos, 

enquanto que para o terceiro e quarto planejamentos foram realizadas três irradiações. 

Os valores apresentados neste trabalho correspondem às médias dos valores de dose 

absorvida na água com seus respectivos desvios padrões.  
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A simulação do tratamento foi subdividida em duas fases: o planejamento 

radioterápico e a irradiação do simulador (fantoma). As simulações foram realizadas em 

dois diferentes aceleradores com duas diferentes técnicas radioterápicas, conforme 

especificações apresentadas na Tabela 3. Uma descrição mais detalhada dos 

procedimentos e respectivas variações são apresentadas mais à frente. 

 

Tabela 3: Técnicas de planejamento investigadas e equipamentos. 
Seqüência de planejamento Técnica de planejamento radioterápico. Equipamento 

Primeiro planejamento Meio-feixe - Convencional 

Segundo planejamento Campo angulado - Convencional 

Acelerador Varian 

600C 

Terceiro planejamento Campo angulado - Computadorizado 

Quarto planejamento Campo angulado - Convencional 

Acelerador 

Siemens Mevatron 

 

 

3.3.1. Planejamento Radioterápico 

 

 

Como já mencionado, foram utilizados dois equipamentos, um acelerador linear 

Varian 600C Clinac de 6 MV, com colimadores independentes e um acelerador linear 

Siemens Mevatron também de 6 MV, com colimadores dependentes. Em cada 

equipamento foram realizados dois planejamentos: no primeiro equipamento foram 

utilizadas duas técnicas com planejamento convencional, ou seja, manual; no segundo 

equipamento, o primeiro planejamento foi realizado no sistema de planejamento 

computadorizado de radioterapia CMS XiO Release 4.3.1 e o segundo foi do tipo 

convencional. Os parâmetros empregados em cada planejamento são apresentados na 

Tabela 4. 

 
Tabela 4: Valores correspondentes ao posicionamento dos campos 

Profundidades Planejamentos Gantry Colimador Mesa 
Crânio Coluna 

10 Planej. 270° /90° 11,3° / 348,7° - 7,5 cm 4,0 cm 

20  Planej. 270° /90° 11,3° / 348,7° 4,3°/ 355,7° 7,5 cm 4,0 cm 

30  Planej.  270º/90° 171° /  189° 5° / 355° 7,5 cm 4,0 / 5,0 cm 

40  Planej.  270°/90° 351° / 9° 355° / 5° 8,0 cm 4,0 / 5,0 cm 
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3.3.1.1. Primeiro Planejamento: Técnica Meio-feixe 

 

 

 

O primeiro planejamento foi realizado aplicando a técnica do meio-feixe. O 

simulador antropomórfico (fantoma) foi disposto em decúbito ventral (Figura 16), com 

a cabeça acomodada em um suporte específico da máscara termoplástica, previamente 

modelada no simulador antropomórfico, para imobilização da cabeça. 

 

 

  

 

 

Para que a posição seja mantida em todas as sessões do tratamento, este suporte 

tem uma escala angular que garante a repetição do posicionamento da cabeça com a 

máscara, seguindo o mesmo procedimento aplicado aos pacientes (Figura 17). 

 

 

 
Figura 16: O simulador sendo submetido ao planejamento para irradiação do 

neuro-eixo.
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Para determinar os tamanhos e os centros dos campos foram realizadas 

radiografias de quatro campos (portal filmes) laterais do crânio (campo 1 e 2), póstero-

anterior da coluna torácica  (campo 3) e póstero-anterior da coluna lombar ( campo 4), 

conforme as Figuras 18, 19 e 20. 

 

 

 

 Figura 18: Radiografia da lateral 
do crânio, campos 1 e 2  

Figura 17: Imobilização da cabeça do simulador 
com a máscara termoplástica. 

Figura 19: Radiografia póstero-
anterior da coluna torácica, campo 3 
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Para o tratamento cranial, o isocentro foi localizado no centro dos campos 1 e 2 

(30 x 18cm2) com uma colimação assimétrica denominada de meio-campo pois o 

comprimento dos campos craniais permaneceram constantes, mas o feixe foi reduzido à 

metade do campo pelo uso de um colimador rotacionado em 11,3º com o gantry a 270º 

para o lado direito e 348,7º com o gantry a 90º para o lado esquerdo. Estes ângulos 

foram calculados substituindo os valores na Equação 1, apresentado abaixo: 

 

 

 

A dose cranial diária total foi de 1,5 Gy, seguindo procedimento de rotina da 

clínica, a uma profundidade de 7,5cm (ponto médio do crânio), tendo sido aplicado, 

então, 0,75 Gy em cada lado do crânio por sessão. 

Para o tratamento espinhal, a dose diária prescrita foi de 1,5 Gy a uma 

profundidade de 4,0cm, no ponto central de cada um dos dois campos (5 x 40cm2 e 5 x 

17cm2), sendo o maior na região torácica (porção superior da coluna) e o menor na 

região lombo-sacro, separados por um gap de 1cm.  

Após a determinação dos tamanhos dos campos, foram realizados os cálculos 

para determinação da unidade monitora (UM). Os campos equivalentes, o fator 

0
lim 3,11
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=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
arctgadorcoθ e    348,70 Equação 1 

Figura 20: Radiografia póstero-
anterior da coluna lombar, campo 4
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colimador e o percentual de dose profunda (PDP) foram calculados por interpolação 

aplicando os valores de tabela (Hospital Physicists’ Assocition, 1978 apud Khan, 2003) 

de porcentagem de dose profunda que normalmente são construídas para campos 

quadrados de acordo com a distância foco superfície (DFS) e a qualidade do feixe, em 

nosso caso a DFS foi de 100 cm e o feixe de fótons de 6MV. Os valores calculados, 

descritos na Tabela 5, foram aplicados no primeiro e no segundo planejamento. 

 
 Tabela 5: Valores calculados por interpolação para aplicação no cálculo da dose da UM 

Itens interpolados Craniais Espinhal (Torácico) Espinhal (Lombar) 

Tamanho dos campos (cm) 18 x 15 40 x 5 17 x 5 

Campo equivalente (cm) 16,36 8,88 7,7 

PDP (%) 78,33 90,6 90,45 

Fator colimador (FC) 1,0113 0,995 0,9915 
 

Para proteção facial foi colocada uma bandeja (bandeja com ranhura), adaptada na 

máquina de teleterapia, onde foram colocados os blocos de proteção. Por isso, para os 

campos craniais, foi aplicado o fator bandeja, que é a relação entre a medida da radiação 

com bandeja e sem bandeja. Este valor é determinado para cada equipamento e bandeja. 

No primeiro e no segundo planejamento o fator encontrado foi 0,98. Depois de obtido 

estes valores, foram realizados os cálculos da conversão da dose prescrita para unidade 

monitora (UM) a ser aplicada em cada campo do tratamento, conforme cálculo abaixo: 

 

( )
( ) ( ) ( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

FBxFCxPDP
GyprescritaDoseUM _

    (5) 

 

Onde: PDP é a percentagem de dose prescrita, FC é o fator colimador, FB é o fator 
bandeja.  
 

Nos campos espinhais não foram utilizados a bandeja. Os resultados dos 

cálculos da substituição na Equação 5 estão descritos na tabela 6 

. 

 

 

 



53 

Tabela 6: Fatores para conversão de dose prescrita para UM 
N0 de campo Dose prescrita (Gy) PDP FC FB UM 
Campo 1 e 2 0,75 0,7833 1,0113 0,98 97 

Campo 3 1,50 0,906 0,995 - 166 

Campo 4 1,50 0,9045 0,9915 - 167 

 

Onde: campos 1 e 2 são craniais, 3 é o campo espinhal torácico e,  4 é o campo espinhal 

lombar. 

 

Para o cálculo do gap entre os campos espinhais, foi aplicada a Equação 3: 

 

00,114,1
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3.3.1.2. Segundo Planejamento: Técnica Campos Angulados 

 

 

Esta técnica foi aplicada em três planejamentos com as variações apresentadas 

anteriormente na Tabela 3. Neste segundo planejamento, o simulador também foi 

disposto em decúbito ventral, com a cabeça no suporte rígido e imobilizado com a 

máscara termoplástica. As doses prescritas foram as mesmas do primeiro planejamento, 

mas os campos craniais foram reduzidos no comprimento (15 x 18 cm2); para os 

campos espinhais, os tamanhos e as doses foram os mesmos que os do primeiro 

planejamento. 

A diferença entre os dois planejamentos está na correção realizada visando 

diminuir a divergência dos campos sem colimação no ponto da junção. Para isto, a mesa 

foi angulada em 4,3º para o lado direito e 355,7º para o lado esquerdo de acordo com o 

cálculo abaixo aplicando a Equação 2: 

 

028,4
1002

15
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

x
arctgmesaθ  ≈ 4,3° e 355,7° (lado direito e lado esquerdo 

respectivamente) 
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Nos campos laterais, o colimador permaneceu com a angulação de 11,3º no lado 

direito e 348,7º para o lado esquerdo. O colimador para o campo espinhal e a posição do 

gantry foram os mesmos utilizados no planejamento anterior. 

 

 

3.3.1.3. Terceiro Planejamento: Técnica de Campos Angulados com gap móvel. 

 

 

No terceiro planejamento, a técnica aplicada foi também a de campo angulado, só 

que os gaps utilizados foram móveis. Como este planejamento foi realizado no sistema 

de planejamento computadorizado para radioterapia, o simulador foi submetido a uma 

tomografia computadorizada (Figura 21) e suas imagens foram transferidas para o 

sistema de planejamento do acelerador linear Siemens Mevatron, onde foram 

determinados os tamanhos dos campos, a distribuição das doses e o modelo dos blocos 

de proteção ( um para cada lado) modelado especificamente de acordo com os 

contornos da face do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21- Imagem tomográfica do 
simulador completo para realização do 
planejamento 3 e 4. 
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Para o tratamento cranial, o isocentro foi localizado nos centros dos campos 

paralelos opostos (19 x 25 cm2) com o gantry a 90° e 270°, o colimador a 171° e 188° e 

a mesa foi rotacionada a 5° e 355°, considerando os lados direito e esquerdo, 

respectivamente.  

Os blocos foram delineados e confeccionados em cerrobend, liga metálica com 

50% bismuto, 26,7 % de chumbo, 13,3 % de estanho e 10% de cádmio (Figura 22 e 23). 

A dose de radiação diária prescrita foi de 1,8 Gy, dividida em 0,90 Gy para cada campo 

lateral e a profundidade de 7,5 cm no ponto médio do crânio. 

 

 
Figura 22: Imagem do 
planeja-mento dos campos 
craniais, determinando o 
formato dos blocos de 
proteção. 

 

 
Figura 23: Posicionamento do simulador para realização do terceiro 
planejamento com o bloco de cerrobend na bandeja do colimador. 
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Para o tratamento espinhal, a dose diária foi de 1,8 Gy a uma profundidade de 4 

cm, no ponto central do primeiro campo (7 x 32cm2); no segundo campo, a 

profundidade foi de 5 cm (7 x 18cm2) sendo o campo maior na posição torácica e o 

menor na posição lombo-sacro, Figuras 24 e 25. 

 

 
Figura 24: Planejamento do campo torácico 

 

 
 Figura 25: Planejamento do campo lombo-sacro 

 

 

Os campos foram separados por gaps, de 0,38 cm entre os campos crânio-

espinhal e 1,0 cm entre os campos: torácico e lombar (Figuras 26 e 27). Estes gaps 

foram deslocados a cada sessão para direita e para esquerda em 1,0 cm. Para que os 

gaps fossem movidos na mesma sessão a dose diária foi subdividida em três frações de 

0,60 Gy. A variação do gap foi realizada variando os tamanhos dos campos; tanto os 
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campos craniais quanto os campos espinhais variaram em 1,0 cm (19 x 30, 19 x 28 e 19 

x 26 cm2 e torácico: 7x31, 7x29, 7x27 cm2 e o lombar: 7x17, 7x19, 7x21 cm2), sendo 

que quando os campos craniais e lombo-sacro forem reduzidos, o torácico foi 

aumentado em 1,0 cm, alternando entre si, a posição do gap em 1,0 cm tanto para um 

lado como para o outro ao longo da medula. 

 

 
 

 

 
Figura 26: Planejamento da distribuição das doses nos gaps com as variações 
dos campos. 

 
Figura 27: Distribuição dos campos com os 

gaps e isodoses  
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Neste planejamento, os cálculos foram todos realizados no programa do 

planejamento computadorizado de Radioterapia CMS Xio Release 4.3.1 (Anexo 1), mas 

para o cálculo do gap entre os campos  crânio-espinhal, foi aplicada a seguinte fórmula: 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

1002
dxLS                               (6) 

Então substituindo os valores: 
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3.3.1.4. Quarto Planejamento: Técnica Campos Angulados sem gap móvel.   

 

O quarto planejamento foi realizado aplicando a técnica de campos angulados 

sem o gap móvel. Os blocos de proteção e as doses prescritas foram os mesmos 

utilizados no terceiro planejamento. 

Para tratamento do campo cranial, o isocentro foi localizado no centro dos 

campos (19 x 25 cm2) a uma profundidade de 8,0 cm, a rotação do colimador foi em 9° 

e 351° e o gantry foi girado em 90° e 270° para a direita e para a esquerda, 

respectivamente, as rotações do colimador, e a mesa foi angulada em 355° para a direita 

e 5° para a esquerda, calculados aplicando as Equações 1 e 2, apresentadas abaixo: 
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Para o tratamento espinhal, a dose permaneceu a mesma (1,8 Gy) no ponto 

central de cada campo (7 x 31cm2 , campo maior, e 7 x 17cm2 , campo menor). 

Os gaps foram iguais ao planejamento anterior (0,38 e 1,0 cm), sem 

deslocamento dos campos.  
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Neste planejamento, a bandeja também foi utilizada nos campos espinhais para 

colocar o bloco de proteção no segundo campo espinhal (lombar). Por isso, foi aplicado 

o fator bandeja (0,96) em todos os cálculos das doses dos campos. Com os fatores da 

Tabela 7 abaixo e a Equação 4 foi calculada a conversão da dose para Unidade 

Monitora (UM), conforme Tabela 8. 

 
    Tabela 7: Valores calculados por interpolação para aplicação no cálculo da dose  UM 

 C r a n i a i s Espinhal (Torácico) Espinhal (Lombar) 

Tamanho dos campos (cm) 19 x 25 31 x 7 17 x 7 

Campo equivalente (cm) 21,2 11,4 9,9 

PDP (%) 0,8785 0,902 0,896 

Fator colimador (FC) 1,054 1,004 1,005 
 

 
Tabela 8: Fatores para conversão de dose prescrita para UM 

N0 de campo Dose prescrita (Gy) PDP FC FB UM 
Campo 1 e 2 0,90 0,8785 1,054 0,96 101 

Campo 3 1,8 0,902 1,004 0,96 207 

Campo 4 1,8 0,896 1,005 0,96 208 

 

Onde:  1 e 2 são os campos craniais,  3 é o campo espinhal torácico e 4 é o campo 
espinhal lombar. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Seguiram-se os procedimentos de seleção e calibração dos dosímetros, e 

simulação do tratamento no simulador antropomórfico. Os resultados obtidos estão 

apresentados abaixo divididos em dois tópicos: o primeiro é a avaliação dos dosímetros 

e o segundo a simulação dos tratamentos, este segundo foi subdividido em dois sub-

tópicos, o primeiro apresenta os resultados obtidos nas regiões de dose prescrita e o 

segundo, os resultados dos órgãos circunvizinhos. 

 

 

4.1. Avaliação preliminar da resposta dos dosímetros.  

 

 

A resposta dos TLDs após aplicação dos fatores ECC e RCF utilizados no teste 

de seleção é apresentada na Figura 28. Dos 100 detectores irradiados a uma dose de 5 

mGy foram selecionados 94 detectores por não apresentarem uma resposta superior a 

1% em relação ao valor verdadeiro de dose. 
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Figura 28: Resposta em dose relativa obtida para os detectores TL quando irradiados 
a 5mGy. Deste lote foram selecionados os 94 detectores que foram utilizados para 
realização das demais etapas do trabalho. 

 

 

4.1.1 Simulações dos tratamentos. 

 

A Figura 29 apresenta os valores de dose absorvida obtidos para todos os pontos 

de interesse investigados neste trabalho. Os mesmos valores são reapresentados na 

Tabela .9  
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Técnica meio-feixe Técnica campo angulado sem gap
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Figura 29: Valores de dose obtidos com os dosímetros TL neste trabalho para os diferentes sítios 
investigados. *E – Lado esquerdo e D - Lado direito 
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Tabela 19: Valores de doses avaliadas nos sítios de interesse para os quatro planejamentos 
investigados 

 
Sítios 

Técnica Meio-feixe 
Dose prescrita (1,5Gy) 

Técnica Campo  
angulado 

Dose prescrita (1,5 Gy) 

Técnica Campo 
angulado 

Dose prescrita (1,8 Gy)

Técnica Campo 
angulado 

Dose prescrita(1,8 Gy)

 Dose obtida Dose obtida  Dose obtida Dose obtida 

1 (0,18 ± 0,00) 
(0,22 ± 0,01) 

(0,18 ± 0,01) 
(0,22 ± 0,01) 

(0,35 ± 0,05) 
(0,42 ± 0,06) 

(1,28 ± 0,14) 
(1,34 ± 0,09) 

2 (1,74 ± 0,05) 
(1,77 ± 0,09) 

(1,68 ± 0,07) 
(1,65 ± 0,08) 

(2,09 ± 0,10) 
(2,09 ± 0,10) 

(1,85 ± 0,09) 
(1,88 ± 0,09) 

Plano médio (1,55 ± 0,01) (1,51 ± 0,05) (2,15 ± 0,07) (1,86 ± 0,09) 

3 (1,85 ± 0,07) (1,69 ± 0,05) (2,12 ± 0,09) (1,89 ± 0,01) 

4 (1,68 ± 0,09) 
(1,83 ± 0,08) 

(1,63 ± 0,03) 
(1,69 ± 0,4) 

(2,00 ± 0,10) 
(2,00 ± 0,10) 

(1,77 ± 0,09) 
(1,75 ± 0,07) 

5 (1,25 ± 0,04) (1,14 ± 0,04) (0,77 ± 0,14) (1,54 ± 0,07) 

6 (1,15 ± 0,09) (1,08 ± 0,05) (0,46 ± 0,09) (0,29 ± 0,02) 

7 (0,29 ± 0,02) 
(0,22 ± 0,01) 

(0,25 ± 0,01) 
(0,23 ± 0,01) 

(2,15 ± 0,12) 
(2,31 ± 0,17) 

(1,86 ± 0,10) 
(2,06 ± 0,05) 

8 (1,26 ± 0,03) (1,28 ± 0,03) (0,35 ± 0,05) (0,42 ± 0,09) 

9 (0,06 ± 0,01) 
(0,06 ± 0,00) 

(0,06 ± 0,04) 
(0,06 ± 0,04) 

(0,11 ± 0,01) 
(0,14 ± 0,00) 

(0,11 ± 0,04) 
(0,12 ± 0,02) 

10 (0,03 ± 0,05) 
(0,05 ± 0,02) 

(0,11 ± 0,02) 
(0,09 ± 0,01) 

(1,08 ± 0,20) 
(0,20 ± 0,02) 

(1,14 ± 0,06) 
(0,14 ± 0,01) 

11 (1,57 ± 0,01) (1,51 ± 0,05) (2,15 ± 0,06) (2,31 ± 0,01) 

12 (1,64 ± 0,11) (1,63 ± 0,01) (2,46 ± 0,10) (2,38 ± 0,05) 

13 (1,38 ± 0,05) (1,51 ± 0,11) (2,05 ± 0,10) (1,85 ± 0,17) 

14 (1,58 ± 0,21) (1,60 ± 0,10) (2,00 ± 0,27) (2,11 ± 0,22) 
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 Para facilitar a discussão e torná-la mais didática, dividiu-se a mesma em duas 

etapas: a) resultados obtidos para as quatro regiões de planejamento para as quais as 

doses são prescritas, isto é, o plano médio do cérebro, a fossa posterior, a medula e as 

junções; e b) resultados obtidos para os órgãos circunvizinhos investigados, ou seja, 

placa cribiforme, cristalino, mandíbula, cóclea, tiróide, faringe, laringe, pulmão e 

ovário. 

 

 

a) Resultados obtidos nas regiões de dose prescrita 

  

 

Durante o procedimento de planejamento de um tratamento de meduloblastoma 

quatro regiões são focadas para aplicação da dose pré-estabelecida. Estas regiões, como 

já mencionado, são: plano médio do cérebro, fossa posterior, medula e nas junções dos 

campos. A Tabela 10 apresenta os valores das doses absorvidas (Gy) no simulador 

obtido nestas regiões. 

 
Tabela 10: Dose absorvida avaliada (Gy) e percentual em relação à dose prescrita para 
diferentes técnicas de planejamento de radioterapia crânio-espinhal. 

Sítios 1° planej. % 2° planej. % 3° planej % 4° planej % 

Plano médio (1,55±0,01) 103 (1,51±0,05) 101 (2,15± 0,07) 119,5 (1,86±0,09) 103,3 

3 (1,85±0,07) 123 (1,69±0,05) 112,5 (2,12±0,09) 118 (1,89±0,01) 105 

11 (1,57±0,01) 104,5 (1,51± 0,05) 101 (2,15±0,06) 119,5 (2,31± 0,01) 128 

12 (1,64±0,11) 110 (1,63±0,01) 108,5 (2,46±0,10) 136,5 (2,38± 0,05) 132 

13 (1,38±0,05) 92 (1,51± 0,11) 101 (2,05± 0,10) 113,8 (1,85±0,17) 103 

14 (1,58±0,21) 105 (1,60±0,10) 106 (2,00±0,27) 111 (2,11±0,22) 117,3 

 

 

Observa-se que, para o primeiro e segundo planejamentos, os valores das doses 

avaliadas estão de acordo em apenas três pontos para os diferentes planejamentos 

realizados para maior parte dos pontos alvo do planejamento. Entretanto, as doses 

avaliadas no terceiro planejamento não obedecem ao critério de aceitação, tolerância ± 

5% em radioterapia (ICRP-86, 1997), pois estão com as doses acima de 10% da dose 

prescrita (1,8 Gy) nesses sítios; no quarto planejamento as doses estão de acordo apenas 
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nos sítios dos campos craniais, enquanto que nos campos espinhais as doses estão tão 

acrescidas quanto no terceiro planejamento. Ou seja, quando comparados aos valores da 

dose prescrita, os valores encontrados para o terceiro e quarto planejamentos indicam 

uma super dosagem nestes sítios em questão.   

As maiores diferenças encontradas foram para o planejamento 3 (valores 

percentuais exibidos na Tabela 10) que foi realizado utilizando o software de 

planejamento supra citado. Vale ressaltar que se encontram na literatura recomendações 

para que maiores atenções sejam dadas a estes sistemas automatizados e que os mesmos 

sejam periodicamente validados uma vez que podem introduzir erros nos valores de 

doses do planejamento (Hood, 2005). Os dois primeiros planejamentos apresentaram 

valores compatíveis aos valores de dose prescritas sendo as diferenças encontradas, em 

geral, dentro dos intervalos de desvios associados às medidas realizadas. 

Apesar desse tipo de intercomparação – intercomparação de nível III – ter a 

vantagem de permitir um estudo completo dos fatores que podem alterar a dose 

desejada no volume alvo, como o tamanho do campo, junção dos campos, bloco de 

proteção e profundidade, ela traz a desvantagem de dificultar a identificação dos fatores 

que contribuem para a eventual inexatidão da dose.  Isto pode ser verificado nos 

resultados obtidos no terceiro e quarto planejamento, onde a sobredose é reproduzível 

para as duas técnicas utilizadas, mas a causa não é facilmente identificável. Neste caso, 

outro nível de intercomparação (nível II) deve ser realizado para localizar o fator 

responsável pela dose acima da incerteza aceitável neste tipo de procedimento. 

Observando ainda a Tabela 10, percebe-se que os desvios padrões das medidas 

para as diferentes exposições nas regiões da junção e gap (sítios 13 e 14) são maiores, 

indicando que essas regiões podem ser mais sensíveis aos pequenos desvios no 

posicionamento do paciente. 

 

 

b) Resultados obtidos nos órgãos circunvizinhos 

 

 

Os valores das doses no cristalino coincidem para os dois primeiros 

planejamentos, os valores obtidos foram 0,18 Gy e 0,22 Gy, para os olhos direito e 

esquerdo, respectivamente. No que diz respeito aos valores obtidos resultantes das 

técnicas aplicadas no terceiro e quarto planejamento, percebeu-se que foram mais 
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elevadas principalmente na técnica de campos angulados sem gap móvel, sendo as 

doses nesta última de 1,28 Gy e 1,34 Gy, olhos direito e esquerdo, respectivamente. 

Como se sabe, o olho é um órgão tanto de efeitos agudos quanto tardios após a 

radioterapia. Efeitos tardios, tais como a catarata, aparecem numa média de 2 a 3 anos 

pós-radioterapia e uma dose de 2-10 Gy ou doses fracionadas de 10-15 Gy produzem 

opacificações. Quanto à retinopatia, ela ocorre em qualquer tempo de 6 meses a 3 anos 

depois da radioterapia com doses de 30-35 Gy (Pawlicki et al, 2004). Assim, pode-se 

notar que os valores de dose observados nestes dois planejamentos estão aquém da 

possível produção de tais efeitos.  

Observa-se também, nestes casos, que as doses médias nos cristalinos 

correspondem a 11,7% e 14,4% da dose média obtida no plano médio do cérebro pelo 

primeiro e pelo segundo planejamento, respectivamente. Woo et al (1989), também 

estudando diferentes técnicas de irradiação cranial, observaram um percentual de dose 

no cristalino em relação à dose no plano médio do cérebro variando entre 9,9-10,6%. 

No que diz respeito à dose prescrita para os campos craniais, observou-se que as doses 

médias nos cristalinos correspondem a 12% e 14,6% nos planejamentos 1 e 2. 

Maiores discordâncias, entretanto, foram observadas quando da aplicação do 

terceiro e quarto planejamento. O terceiro planejamento apresentou valores de dose de 

(0,35±0,05) Gy e (0,42±0,06) Gy, para o olho esquerdo e direito, respectivamente. Estes 

valores, apesar de serem quase 100% maior que os valores obtidos no primeiro e 

segundo planejamento, mantêm-se ainda dentro de limites aceitáveis para prevenção de 

seqüelas futuras. Já o quarto planejamento, que utiliza campo angulado sem gap móvel, 

resultou em valores 711% e 610% superiores aos resultados obtidos nos dois primeiros 

planejamentos para o olho esquerdo e direito, respectivamente, e 367% e 319% quando 

comparado ao terceiro planejamento (computadorizado).  

Este fato pode ser resultante do posicionamento do simulador, o que é possível 

de ocorrer com os pacientes em tratamento de neuro-eixo, que devido aos sintomas da 

doença, o paciente pode apresentar alterações físicas, e mesmo com o uso da mascara de 

fixação pode ocorrer pequenas alterações ao posicioná-los na mesa de radioterapia, e 

isto pode ter contribuído de forma completa ou parcial para o aumento da dose no 

cristalino devido à radiação espalhada gerada. 

Woo et al (1989) observaram que, devido à divergência dos feixes, a maior 

contribuinte para a dose no cristalino é a dose de saída do feixe contra lateral. A 

angulação do feixe do campo posterior do olho pode minimizar a divergência do campo 
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geometricamente posterior ao feixe de radiação como também o uso de blocos de meio 

feixe pode minimizar a divergência do campo de radiação reduzindo, assim, a dose no 

cristalino. 

 

 
Figura 30: Marcações dos blocos de proteção utilizados (a) nos dois primeiros planejamentos 

e (b) no terceiro e quarto planejamento. 

 

 

A utilização de diferentes tipos e formatos de blocos protetores (chumbo e 

cerrobend) nos planejamentos (Figura 30) pode ter contribuído para o aumento da dose 

no cristalino, alem disto, os ângulos do colimador também variaram, no primeiro e 

segundo planejamento os ângulos foram 11,3° e 348,7° enquanto que no terceiro foi 

171° e 189° e no quarto planejamento foi 351° e 9°. 

Essa diferença entre os blocos protetores também pode ser a responsável pela 

notada diferença entre as doses na mandíbula obtidas nos quatro planejamentos (Tabela 

5), uma vez que o bloco utilizado no primeiro e segundo planejamentos, por ser 

geometricamente mais irregular, resultou numa maior proteção à região mandibular 

investigada.  

É importante enfatizar que as doses na mandíbula avaliadas nesse estudo foram 

provenientes da região dos côndilos mandibulares, que fazem parte das articulações 

mandibulares temporais que podem ser afetados por fibroses e disfunções após a 

irradiação, embora as regiões molares sejam as posições mais comuns de complicações 

nos ossos mandibulares, não foi possível, entretanto, fazer a avaliação desta região. 

Jereczek-Fossa et al (2003) afirmam que uma única dose não é suficiente para ser 

(a (b) 
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representativa da dose na região da mandíbula. Em seus trabalhos foram avaliados 

diversos pontos da mandíbula que receberam doses superiores a 74,4 Gy no tratamento 

e foi observado que não ocorreram complicações tardias no osso. 

Considerando que, durante o tratamento de meduloblastoma a mandíbula é 

amparada por blocos protetores, a dose nesta região é mínima, mas a região do côndilo 

mandibular pode ficar exposta como ocorreu no terceiro e quarto planejamentos o valor 

total das doses em um tratamento não atinge o valor crítico, pois o reforço (boost) das 

doses é realizado apenas na região do tumor. 

Na região da placa cribiforme, deseja-se que as doses sejam iguais às doses 

prescritas. No quarto tratamento, a dose correspondeu ao valor esperado, enquanto que 

nos demais as doses foram em média 14% acima do esperado. 

Um estudo realizado por Narayana et al (1999) demonstrou que os valores das 

doses nos órgão circunvizinhos podem ser modificados com pequenas alterações no 

procedimento técnico, como a posição da junção dos campos crânio-espinhal. Em seu 

estudo, quando a irradiação foi realizada com a junção crânio-espinhal alta, localizado 

no espaço vertebral C1-C2, o valor da dose encontrada foi 10,9 Gy (equivalente a 

30,3% da dose prescrita).  

Comparando os valores das doses encontradas nos dois primeiros planejamentos 

(C2-C3), os mesmos apresentaram valores três vezes maior, que a localização da junção 

realizada por Narayana et al (1999).  

Já quando Narayana et al (1999) realizam a irradiação com a junção baixa, 

variando entre C5-C7, a depender do comprimento do pescoço do paciente, o valor da 

dose absorvida foi equivalente a 17,2% da dose prescrita. Eles ressaltam que outros 

fatores podem afetar potencialmente a dose em órgãos vizinhos, dentre eles o uso de um 

gap entre os campos craniais e espinhal. Isso pode ser observado nos valores de dose 

obtidos nos dois últimos planejamentos (114% e 103% da dose prescrita, 

respectivamente), nos quais foram utilizadas gaps de 0,38 cm. 

Outros órgãos circunvizinhos à junção dos campos cranial e espinhal são a cóclea, 

a tireóide, a faringe e a laringe, cujos valores de dose absorvida estão apresentados e 

normalizado em relação a dose prescrita (Tabela 11). Pode-se observar que, para esses 

órgãos, as doses avaliadas nos dois últimos planejamentos foram bem menores que o 

primeiro e segundo planejamento, com exceção da dose na cóclea no terceiro 

planejamento e a dose na laringe no quarto planejamento.  
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Tabela 11: Percentuais de dose em relação a dose prescrita em órgãos circunvizinhos à 
junção/gap crânio-espinhal devido a diferentes técnicas de terapia de meduloblastoma 
 Sítios 1° Planejamento  2° Planejamento  3° Planejamento  4°Planejamento 

Cóclea 117% 110% 111% 98% 

Tireóide 84% 85,50% 19,50% 23,50% 

Faringe 76,60% 72% 25,50% 16,30% 

Laringe 83% 76% 43% 85,70% 
 

 

Apesar do primeiro e segundo planejamento terem resultados em doses mais 

condizentes com a dose prescrita nas regiões do tumor e medula, elas apresentaram 

doses mais elevadas na maioria dos órgãos circunvizinhos.  

Como esperado, a dose na cóclea é bastante elevada, próxima da dose prescrita, 

uma vez que ela fica dentro do campo de irradiação e numa posição um pouco mais 

externa que o plano médio do cérebro. Fukunaga-Johnson et al (1998) encontrou valores 

de 101% da dose prescrita quando aplicado à irradição com campos laterais opostos 

paralelos. Entretanto, eles perceberam que utilizando a radioterapia conformal em três 

dimensões, empregando campos não co-planares, a dose na cóclea pode ser em torno de 

65% da dose prescrita. Com isso, podem ser reduzidas as complicações de longo prazo 

de ototoxidade, uma vez que o uso da radioterapia conformal permite uma melhor 

localização do tumor e redução do volume alvo, além de permitir “livrar” estruturas 

normais. 

Outro estudo (Grau et al, 1991 apud Fukunaga-Johnson et al, 1998) mostrou 

que, em pacientes adultos com câncer de nasofaringe, houve uma incidência 

significativamente maior de perda de audição para doses absorvida acima de 50 Gy na 

cóclea comparada a doses mais baixas. Leach (1965 apud Fukunaga-Johnson et al, 

1998) já havia registrado em um grupo similar de pacientes que a perda auditiva poderia 

ocorrer em pacientes que recebessem uma dose a partir de 30 Gy. Pela média dos 

valores das doses/dia avaliadas neste trabalho, percebe-se que, após as 20 exposições – 

normalmente prescritas nos tratamentos – os pacientes que fossem submetidos aos dois 

primeiros planejamentos receberiam uma dose em cóclea em torno de 34,2Gy e, no 

terceiro e quarto planejamento, 37,6 Gy.  

Para os dois primeiros planejamentos, as doses na tireóide são as mais elevadas. 

Hood et al (2005) observou uma dose medida na tireóide similar (85% da dose 
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prescrita) usando a técnica de meio feixe em um simulador infantil. Da mesma forma, 

Narayana et al (1999) encontrou um percentual de 73,3% da dose prescrita quando 

utilizou a junção localizada em C1-C2.  

Os valores apresentados de dose na tireóide correspondem a uma fração diária 

aplicada ao paciente, considerando que pode haver mais de uma. A dose total pode 

alcançar até 24 Gy que é muito próxima à dose requerida para causar disfunções 

tireoideanas (Mazonakis et al, 2003). Vale ressaltar que, a radioterapia na região do 

cérebro durante a infância pode resultar em doses mais elevadas na tireóide do que em 

adultos devido à maior proximidade da glândula ao isocentro do campo espinhal. 

Com relação às doses na faringe e laringe, observa-se que os valores obtidos nos 

primeiro e segundo planejamentos são maiores, com exceção da laringe no quarto 

planejamento que se apresentou bastante elevada (o dobro do valor do terceiro 

planejamento). Narayana et al (1999) encontraram que as doses em faringe e laringe 

eram 41% e 69%, respectivamente, mais elevadas quando a junção crânio-espinhal é 

alta (C1-C2), sugerindo que a escolha dos gaps na região de C5-C7 no terceiro e quarto 

planejamento favorecem aos órgãos circunvizinhos às junções ou aos gaps. Além disso, 

no terceiro planejamento o gap é móvel, sendo esse um dos recursos sugeridos por 

alguns autores (Kiltie et al, 2000; Holupka et al, 1993) para compensar a sobre ou sub 

dose no plano de junção e em regiões circunvizinhas. 

Em outros órgãos observados na Figura 29, como o pulmão e ovários, não houve 

diferenças significativas nos valores de dose relativos às doses prescritas entre os 4 

planejamentos. Inclusive, os valores normalizados à dose prescrita nas duas técnicas em 

todos os planejamentos para os pulmões concordam com os valores encontrados por 

Hood et al (2005).  

Quanto às doses nos ovários, observa-se, na Tabela 9, que existe um leve 

aumento nos valores da doses avaliadas no 3° e 4° planejamentos. Isso provavelmente 

se deve à largura do campo espinhal utilizado ser 2 cm maior e a profundidade do 

segundo campo espinhal ser 1,0 cm a mais que o campo utilizado no 1° e 2° 

planejamentos. Além disso, observa-se uma discrepância entre os valores de ovário 

direito e esquerdo nos últimos planejamentos, pois nestes planejamentos não foi 

realizada correção para o defeito anatômico do simulador, como foi realizado nos dois 

primeiros planejamentos.  

Para Harden et al (2003) o grau de disfunção gonadal e danos da radioterapia são 

dependentes da idade do paciente, do uso adicional de quimioterapia, da dose total, das 
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doses fracionadas recebidas na extensão do campo de radiação utilizado. Os ovários na 

pré-puberdade parecem tolerar a radiação melhor que os da pós-puberdade. A razão 

disso não é muito clara, mas pode estar relacionado ao fato que há menos células se 

dividindo ou simplesmente que há um número total maior de óocito∗ do que em 

pacientes mais velhas. 

Em um estudo de várias jovens tratadas de câncer, análises multivariadas 

mostraram que um total de dose acima de 5 Gy foi prognóstico para falência do ovário 

(Haide-Meder et al, 1993 apud Harden et al, 2003). O Conselho de Oncologia Clínica 

do Royal College of Physicians (1998 apud Harden et al, 2003) afirma que doses totais 

de 4 Gy são reportadas como causa de infertilidade feminina em todas as mulheres 

acima de 40 anos, mas em apenas 30% de mulheres mais jovens. Há evidências também 

de acompanhamentos por longo tempo de mulheres tratadas para câncer na adolescência 

possuem um risco aumentado de terem menopausa precoce. 

Percebe-se que as doses recebidas devido às técnicas avaliadas nesse estudo 

ainda estão distantes dos efeitos perceptíveis e registradas com relação aos ovários. 

Entretanto, para minimizar os problemas supracitados ou mesmo reduzir ainda mais as 

doses estimadas em ovários, Harden et al (2003) recomendam o uso de bloco para 

retirar a divergência do campo espinhal na borda inferior do mesmo. 

                                                 
∗  Óocitos são gametas femininos depois da primeira divisão meiótica e antes da fertilização. 
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5.CONCLUSÃO 

 

 

Foi realizada a intercomparação do nível III, na qual foram avaliadas as doses 

em duas técnicas crânio-espinhal para tratamento de meduloblastoma. Para isto, foram 

realizados quatro planejamentos distintos. As doses que foram estimadas nos quatro 

planejamentos apresentaram variações entre si. 

O primeiro planejamento, realizado com a técnica de meio-feixe, apresentou 

valores acima da dose prescrita, principalmente nos campos craniais, enquanto que nos 

campos espinhais as doses foram mais baixas, próximas à dose prescrita. No segundo 

planejamento, realizado com a técnica do campo angulado, as doses foram as mais 

próximas à dose prescrita, tanto nos campos craniais como nos campos espinhais.  

No terceiro planejamento, também com a técnica do campo angulado, foi a que 

apresentou os maiores valores de dose, em alguns pontos chegaram 36% maior que a 

dose prescrita. Este planejamento foi realizado pelo sistema computadorizado, 

reforçando a recomendação da literatura para que estes sistemas sejam periodicamente 

revalidados, como também seja feita à verificação no equipamento de entrada de 

imagem para o planejamento. No quarto planejamento que foi realizado com a mesma 

técnica, os resultados nos campos craniais estão dentro do limite, enquanto que nos 

campos espinhais, como nos dois primeiros planejamentos, apresentaram doses acima 

da dose prescrita. 

A posição da junção e os tamanhos dos campos foram responsáveis por 

significantes variações nos valores de doses absorvidas nos órgãos circunvizinhos, os 

quais devem ser mais protegidos uma vez que podem desenvolver complicações 

irreversíveis devido à alta dose. 

Sugere-se que o procedimento de intercomparação seja realizado com 

periodicidade, bem como a intercomparação do nível II para que possam ser 

identificados fatores que podem propiciar a divergência da dose planejada com a dose 

recebida e, com estes procedimentos, uma nova forma ou técnica de planejamento possa 

minimizar estas diferenças, garantindo a qualidade da radioterapia. 
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             ANEXO 1- Cálculo do Planejamento Computadorizado  

Campo Torácico 
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Campo Lombar 
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Campo cranial 1 
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Campo cranial 2 
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